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Protokoll fört vid styrelsemöte i Östergötlands Ornitologiska Förening 

 

Tid:    Måndag 2020-01-27 kl 18.30-21.20 

 

Plats:    Hos Leif Jern 

 

Närvarande ledamöter: Sofie Hellman, ordf. 

    Jussi Tranesjö, vice ordf.   

    Inger-Marie Wohlfarth, kassör  

    Anders Tennlind   

    Malin Larsson, §§ 1-15 

    Jesper Villaume, §§ 1-15 

     Gunnar Ölfvingsson  

    Leif Jern, sekr. 

     

Frånvarande:                    

 

Övriga närvarande:  Fanny Edenborg, §§ 1-10        

                   

                    

§ 3  Föregående protokoll  

 

Protokoll 9/2019 från mötet den 27 november 2019 justerades. Protokollet är tidigare utsänt och 

godkänt.                        

 

 

§ 4  Nya rutiner kring möten  

 

En kort genomgång gjordes. Kanske står Vingspegel-gruppen och HÄK – Häradsskärskommittén – 

närmast i tur för träff.  

 

 

§ 5  Ekonomi/Medlemmar  

 

Ekonomi 

Inger-Marie gick igenom bokslut med budgetutfall 2019 jämfört med 2018. 2018 gjordes 

dekalinköp, samtidigt som försäljningen av rovfågeldekaler var på en låg nivå. 2019 gjordes inget 

inköp av dekaler, samtidigt som försäljningen hamnade på en normal nivå sett över tid. Bl a detta 

medför i sin tur att resultatet ger ett överskott på ca 36 tkr, varav 13 tkr avser gåvor m m till 

Häradsskär. Bokslutet godkändes. 

 

 



Intäkterna för medlemmarna har minskat, vilket kan tyckas något förbryllande, då antalet 

medlemmar ökat. Detta kan vara ett resultat av att det nya medlemsregistret inte är helt ”trimmat”.  

 

Diskuterades om föreningen ska avsätta medel för Häradsskär för framtida behov. Ska 

föreningsmedel användas, och i så fall hur, för verksamheten där?  

De fonderade medlen, som avser pengar till fågelskydd, bör omfördelas under året för att tydliggöra 

avsikten.  

 

En genomgång av budgetförslaget gjordes, och några justeringar gjordes. Ett nytt förslag skickas ut 

till styrelsen inför årsmötet. 

 

Ekonomi-/redovisningssystemet VISMA har en ny/enklare version som bättre svarar mot våra 

behov. Inger-Marie undersöker hur en övergång kan ske.  

 

Medlems-/prenumerationsavgifter för 2021 föreslås oförändrade.  

 

Ekonomin för ”Fågelguiden” bör om möjligt hamna utanför den ordinarie budgeten.  

 

Medlemmar 

Anders meddelade att vi enligt uppgift har 1 084 medlemmar, och av dessa är 72 

familjemedlemmar.  

Antalet prenumeranter/medlemmar som har Vingspegeln är i dagsläget något oklart men uppgår till 

drygt 400. Dessutom finns ett antal friexemplar till konstnär, föreningar, tidningar och 

organisationer. Anders återkommer med mer exakta siffror.  

 

  

§ 6  Årsmöte ÖgOF 

 

Valberedningens Margareta Pilemalm har meddelat Sofie att det finns ett färdigt namn som ersättare 

för Malin och Jesper som avgår.  

 

En tänkt ansvars(om)fördelning diskuterades. Vid det konstituerande sammanträdet kommer dessa 

diskussioner att fortsätta.  

 

Årsmötet genomförs i Norrköping.  

Inger-Marie tar tillsammans med Sofie fram underlag för presentation – bokslut, 

verksamhetsberättelse och budget. För att spara papper räknar vi med en presentation via dator. På 

så sätt behöver enbart ett fåtal handlingar tryckas upp. Den som önskar få ett tryckt material kan 

dock höra av sig till styrelsen. Handlingarna kommer också att läggas ut på hemsidan av Malin 

innan årsmötet. Verksamhetsberättelsen är i stort sett klar – dock behövs ett par kompletteringar.  

Styrelsen godkände den för överlämnande till årsmötet.  

Jussi stämmer av med Rickard Fredriksson angående de tekniska möjligheterna, hur fikat är ordnat 

samt om kostnader för föredragshållarna. 

I kallelsen anges att anmälan till årsmötet ska ske – dock är det oklart med hur och till vem detta 

görs. Jussi stämmer av med Rickard. Uppgift om detta lämnas på hemsidan och Facebook. 

Undertecknad skickar kallelsen till Malin för publicering på hemsidan.   

Upptäckartävlingen vanns i år av Per Tufvesson med ytterst knapp marginal. Han får alltså sitt 

namn inpräntat i plattan till den sibiriska trasten.  

 

 

 

    



§ 7  Vingspegeln 

 

Vsp 4/2019 

Efter ett intensivt arbete av redaktionen kunde tidningen lämnas in till tryckeriet före jul, varför den 

kunde vara på plats hos medlemmar och prenumeranter före årsskiftet. Heders åt redaktör och 

tryckeri!  

 

Vsp 1/2020 

Numret handlar i stort om Häradsskär. Undertecknad kontaktar Kjell Carlsson ang. arbetsläget m m. 

Det finns ett önskemål från styrelse och redaktion att man gör en tydligare koppling mellan tidning 

och hemsida. Tabeller o.dyl. kan presenteras i en enklare form i tidningen. För mera fullständiga 

uppgifter hänvisas till hemsidan. På så sätt kan de fullständiga tabellerna (motsv) skrivas i Excel, 

medan uppgifterna till tidningen skrivs i InDesign. Därigenom kan vi snabba på processen och 

samtidigt spara in en del i tryckkostnader och porto. Vi får dessutom en mer levande hemsida. Då 

den är digital, kan också kompletteringar ske i efterhand.  

 

Christer Johansson – Motala Biologiska Förening – ska lämna in en artikel över sällsyntheter i 

Motala. Kommunen har under 2019 fått in en hel del rariteter – delvis beroende på 

ökat/systematiskt skådande.  

Jussi gör ett skådarporträtt av Barbro Nordström.  

 

Som omslagsbild föreslås ”svärta”, vilket Jesper också har förankrat hos konstnär Fredrick. 

Undertecknad meddelar detta till konstnären.  

 

Vsp 2/2020 

Detta nummer ägnas till stora delar åt fågelåret 2019. Även här kan man fundera på om vissa delar 

med fördel kan presenteras på hemsidan. Undertecknad stämmer av med Kjell Carlsson.   

 

Jesper ställer upp på att porträtteras; vi bestämmer senare vem som svarar för intervju och 

skrivande.  

Omslagsbild till detta nummer föreslås bli praktejder. Undertecknad meddelar detta till konstnären.  

 

Index  

Rickard Fredriksson har ju som tidigare nämnts tagit fram ett fullständigt register över samtliga 

tidningar från starten 1982 t o m 2019.  

 

 

§ 8  ÖgOF på nätet/i mobilen 

 

Jesper vill ha in förslag till ”Veckans fågel”. 

 

Diskuterades hur/om vi ska lägga in delar av klubbarnas program på hemsidan. 

 

Jussi har tagit över bevakningen av föreningsbrevlådan. Han föreslog den roterar så att en ledamot 

har den 6 månader i taget. Ordförande, sekreterare och kassör undantas från turordningen. På så sätt 

får de flesta övriga ledamöter dela på ansvaret under sin 2-åriga mandatperiod. Styrelsen godkände 

förslaget.  

 

 

 

 

 



§ 9  Naturvårdsfrågor 

 

Sofie och Gunnar rapporterade.  

 

Pågående ärenden 

Skyddsjakt - generellt 

SOF-BirdLife har tagit fram riktlinjer för skyddsjakt av storskarv. Man har också för avsikt att starta 

upp ett nätverk för berörda föreningar.  

Man arbetar också med att ta fram riktlinjer för skyddsjakt av gråtrut. Därigenom har man sett ett 

behov av att utforma mer generella riktlinjer för skyddsjakt.  

 

Avslutade ärenden 

Remiss om Wind4Shore – överklagat beslut om vindkraft på Vikbolandet  

ÖgOF har svarat tillsammans med BirdLife. Tidigare framförda synpunkter vidhålls.  

 

Remiss om restaurering av sjön Hammarn – Valdemarsviks k:n - Sportfiskarna 

ÖgOF är i stort positiv men framför att planerna bör ändras för att mer ta hänsyn till fågellivet.  

 

Remiss om skyddsjakt av (stor)skarv, Roxen 

ÖgOF har svarat tillsammans med BirdLife.  

 

Remiss preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1 

ÖgOF har, med underlag från Pär Nilsson, svarat till BirdLife. Paket 2 kommer att vara mer inriktat 

på fåglar.  

 

Övrigt 

Workshop om skogsfrågor 

Jussi bjuder in Christer Johansson – ansvarig för skogsfrågor inom SOF-BirdLife – till en träff med 

ÖgOF's och lokalklubbarnas styrelser samt SNF's skogsgrupp. Syftet är främst att öka kunskapen 

hos berörda. En liknande träff har genomförts i Värmland. En heldag bör avsättas med både 

aktiviteter inom- och utomhus.  

 

Åke Wester 

Åke, som är en starkt engagerad person med stor kunskap om västra Roxen med omnejd, vill dela 

med sig av sin kunskap och sina åsikter till främst Sofie. Vi tackar till erbjudandet men måste av 

tidsskäl avstå i dagsläget. Sofie meddelar detta till honom.  

 

 

§ 10  Inventeringar 

 

Myrfågelinventering 2020 

Jussi har skrivit en utmärkt ansökan om medel från Lilly Maria Palms fond – administreras av 

BirdLife.  

 

Vikbolandsinventeringen 

FiNk's ansökan ser bra ut, och ÖgOF står med som medsökande. Om det medför ekonomiska 

åtaganden, tas frågan åter upp i styrelsen.  

 

Inventering av backsvala – kontaktperson 

Jussi utses till kontaktperson mot SOF-BirdLife. Han meddelar detta. (Det kan bli aktuellt att 

granska resultat av tidigare inventeringar.)  

 



Berguvsymposium 

Jesper åker till symposiet i Uppsala.  

 

 

§ 11  Häradsskär 

   

LONA är avslutat och klart. Det blev en snabb handläggning, och pengarna kom in 2019. Se även 

§§ 5 och 7.  

 

    

§ 12  Skrivelser/Massmedia  

 

Sofie kommer på fredag – 31/1 – att medverka i P4 Radio Östergötland kl 7.45 och 7.50 – med 

eventuell uppföljning nästa vecka. Det handlar om ”Vinterfåglar inpå knuten”.  

 

 

§ 13  Region-/medlemsmöten/övriga möten/klubbkontakter 

 

Naturcentrums vårprogram 

Programmet är klart och upptryckt. ÖgOF har med en punkt i vår enligt föregående protokoll – 

Dennis Hasselquist den 23/4.  

 

 

§ 14  BirdLife Sverige 

 

Riksstämma 

Jubileumsstämman äger rum 24-26/4 i Stockholm, eller egentligen Sånga-Säby på Ekerö. Vi 

återkommer med anmälan, men två från styrelsen bör åka.  

 

”Holken” 

Detta är en applikation internt för BirdLife. ÖgOF ska 1-2 kontaktpersoner. Sofie håller i kontakten.    

 

Svenska fågellokaler 

Ska ÖgOF vara med i det riksomfattande projektet? Vi, liksom Göteborg, har ju en egen applikation 

”Skåda fågel i Östergötland”. Vi måste ta tag i detta i samråd med den grupp som jobbat med vår 

app. Kanske kan en kontakt med Göteborg ge en del. Det får inte vara så att Östergötland blir ett 

”svart hål” i den rikstäckande utgåvan. Frågan tas upp vid kommande möte. 

  

 

§ 15  Övrigt 

 

Projektet ”Livet i eken” med Naturcentrum  

Vi avvaktar med ställningstagande om deltagande. 

 

Roll-up 

Då Ella Söderlund, som skulle fullborda våra tankar, nyligen har fått sitt andra barn, avvaktar vi. 

Sofie kontaktar Hanna Hederberg för ytterligare ställningstagande.  

 

 

 

 

 



Studiefrämjandet 

Jussi påminde om att vi som ideell organisation har möjlighet att använda oss av Studiefrämjandets 

resurser. Även om dess anslag minskat, har man ändå möjlighet att i vissa fall bidra ekonomiskt till 

lokalhyra, föredrag etc. Dessutom har man eventuellt möjlighet till rådgivning i vissa skattefrågor. 

Kent-Ove Hvass – Hornborgarsjön – är också en resurs i sammanhanget.  

 

Regionala rapportkommittén – RRK  

Styrelsen godkänner RRK's sammansättning enligt följande: Kjell Carlsson, Johan Jensen, Christian 

Williams, Mikael Eberhard, Viktor Eriksson och Robert Petersen.  

 

 

§ 17  Nästa möte   

 

Nästa möte är årsmötet i Norrköping söndag 2019-03-15 i Norrköping. Efter 

årsmötesförhandlingarna planeras ett konstituerande sammanträde. Nästa ordinarie styrelsemöte 

sker tisdagen den 24 mars kl 18.30 hos Anders.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 


